NIEDZIELA PALMOWA - MĘKI PAŃSKIEJ – 24.03.2013r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą niedzielą wkraczamy w Wielki Tydzień - Męki i Śmierci Chrystusa, która to ostatecznie
rozbłyśnie Jego Zmartwychwstaniem. Przeżyjmy zatem godnie i po chrześcijańsku te najświętsze dni w roku.
W naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy dziś ostatni dzień rekolekcji wielkopostnych. Dziękujemy
serdecznie Rekolekcjoniście – ks. Januszowi Kosiorowi – proboszczowi parafii św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie za trud głoszenia Słowa Bożego w czasie tegorocznych rekolekcji. Dziś po Mszy św. o godz.
1200 odbędzie się konkurs palm. Dziękujemy KSNiP za coroczną organizację konkursu oraz dzieciom
i rodzicom za włączenie się. O godz. 1700 ostatnie już nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
Dzisiaj przy wyjściu ze świątyni można nabyć ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci niepełnosprawne
i pracowników OREW.
2. Jutro – 25.03. - obchodzimy Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Na Mszy św. o godz. 1800 modlić się będziemy o umiłowanie każdego życia ludzkiego oraz dokonamy
aktu podjęcia Duchowej Adopcji. Chętni do podjęcia tego aktu proszeni są o zabranie ze stolika deklaracji
Duchowej Adopcji. Wypełnione deklaracje prosimy odciąć i przynieść jutro na wieczorną Mszę św.
Prosimy także o przyniesienie z sobą świec. Po Mszy św. odbędzie się nabożeństwo wynagradzające za
grzechy przeciwko życiu.
3. We wtorek – 26.03. - po Mszy św. wieczorowej katecheza przed chrzcielna dla rodziców, którzy będą
chrzcili swoje dzieci w czasie świąt. O godz. 1930 Rycerze Kolumba zapraszają do świątyni na film pt.
„Judasz”. Po nim o godz. 2100 odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski.
4. W Wielką Środę od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. Prosimy zatem zgłosić tych chorych,
których nie odwiedzamy w I piątki, a którzy pragną wyspowiadać się i przyjąć Komunię Św. z racji świąt.
Chorych zapisanych na I piątki odwiedzimy bez zgłaszania. O godz. 17 00 cotygodniowa adoracja, którą
poprowadzi PZC i POAK. O godz. 1900 w kościele OO. Dominikanów odbędzie się koncert wielkopostny
w wykonaniu Krakowskiego Zespołu Kameralnego. Szczegóły na plakacie.
5. Wielki Czwartek – to dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Przed południem Msza Krzyżma
w katedrze sandomierskiej z udziałem kapłanów i LSO. U nas Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800, po niej
adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 2300. W tym dniu nie ma żadnej innej Mszy św.
Grafik adoracji w czasie Triduum Paschalnego dla poszczególnych wspólnot i grup jest wywieszony na tablicy
ogłoszeń, prosimy o zapoznanie się z nim i przygotowanie adoracji.
6. W Wielki Piątek Męki Pańskiej adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godz. 700 rano. O godz. 1500
nabożeństwo Drogi Krzyżowej, na które prosimy przynieść z sobą krzyże. O godz. 1740 rozpoczęcie
Nowenny do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1800 Liturgia Męki Pańskiej i przeniesienie Pana Jezusa do
Grobu Pańskiego oraz odśpiewanie trzech części Gorzkich Żali. Adoracja Pana Jezusa w Grobie do godz.
2400. W tym dniu obowiązuje post ścisły: jakościowy i ilościowy. Niech w tym dniu towarzyszy nam
modlitwa, skupienie i głęboka zaduma nad Tajemnicą Śmierci Chrystusa. O godz. 1200 w Parku Dzikowskim
odbędzie się Droga Krzyżowa przygotowana przez młodzież.
7. W Wielką Sobotę adoracja Pana Jezusa w Grobie od godz. 700 do Liturgii Wigilii Paschalnej. Od godz.
900 do godz. 1400 co pół godziny poświęcenie pokarmów wielkanocnych. O godz. 1840 Nowenna do Bożego
Miłosierdzia. O godz. 1900 rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej. Po niej nie będzie już adoracji, ale
pamiętajmy, że jest to święta Noc Zmartwychwstania Pańskiego. Na liturgię Wigilii prosimy przynieść ze
sobą świece. Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach Triduum Paschalnego, adoracjach i pobożnym
nawiedzeniu Grobu Pańskiego.
8. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 600 rozpocznie się procesja rezurekcyjna, a po niej
Msza św. rezurekcyjna. Następne Msze św. będą o godz.: 900, 1030, 1200 i 1800.
9. Osoby, które posiadają mundur górniczy lub strażacki, prosimy o uczestnictwo w procesji rezurekcyjnej
w tychże strojach.
10. Dziękujemy bardzo za złożone ofiary i dary żywnościowe, z których PZC przygotował 51 paczek
świątecznych dla rodzin wielodzietnych i potrzebujących.
11. Bardzo prosimy chętnych parafian o pomoc w przygotowaniu świątyni i jej obejścia do świąt w środę od
godz. 900.
12. Prezydent Miasta zaprasza wszystkich mieszkańców Tarnobrzega, a szczególnie samotnych, ubogich
i potrzebujących na Śniadanie Wielkanocne, które odbędzie się w Wielką Sobotę o godz. 1000 na Placu
Bartosza Głowackiego. Spotkanie uświęci swoją obecnością ks. bp Krzysztof Nitkiewicz.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy w świątyni
i ofiarę 340 zł. Pracowało 12 osób. Msza św. w ich intencji w poniedziałek o godz. 700. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 4 przy ul. Skalna Góra.
14. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych, z których dochód przeznaczony jest na dzieła
prowadzone przez Caritas. Można także nabyć prasę katolicką oraz zabrać sobie bezpłatne egzemplarze gazetki
poświęconej obronie życia dzieci nienarodzonych.

